
يقول ابتليت األّمة بالّتحّزب مثل ما ابتلي الّسلف بالفرق و اخللف بالّتمذهب فما موقف املسلم منها ؟  السائل :

موقف املسلم من الّتحّزب والّتجّمع  ّمث ما حكمها وحقيقتها وحقيقة الّتنظيم ؟ وسؤال آخر من غريه ما هو

  الّدعوي من ناحية الوالء والرباء واحملّبة ؟

لقد تكّلمنا عن هذه القضّية يف جلسة سابقة وال أرى الوقت اآلن مناسب لنخوض فيه أيضا بتفصيل  الشيخ :

ة هي بدعة ضاللة فيما ورّمبا يكون تفصيال آخر , ولكّننا نقول بأّن احلزبّية يف اإلسالم أقول اآلن عبارة صرحي

يتعّلق بالبدعة فيه تفصيل دقيق , البدعة الّضاللة هي كّل أمر حادث يقصد به الّتقّرب والّتعّبد إىل اهللا تبارك 

وتعاىل , هذه البدعة إذا حدثت ومل تكن خمالفة للّشرع من جهة أخرى فيكفي يف بدعّيتها أن يكون املقصود ا 

ارك وتعاىل وتكون بدعة ضاللة ألّن الّتعّبد إىل اهللا عّز وجّل قد انتهى أمره بنزول قوله زيادة الّتقّرب إىل اهللا تتب

( ما اآلية وببيانه صّلى اهللا عليه وسّلم يف مثل قوله كما يف صحيح مسلم  (( اليوم أكملت لكم دينكم ))تعاىل 

( ما تركت شيئا واحلديث اآلخر  ) بعث نبّيا إّال كان عليه حّقا عليه أن يدّل أّمته على خير ما يعلمه لهم

فإذا ال جمال لإلحداث لبعض األمور بقصد زيادة  يقّربكم إلى اهللا و يبّعدكم عن الّنار إّال ونهيتكم عنه )

(( أم الّتقّرب إىل  اهللا , فمن فعل ذلك فقد شرع يف الّدين ما مل يشّرعه اهللا وهذا عليه نكري شديد كما تعلمون 

لكن شّر البدع وهنا املقصود من هذا الكالم أن يتقّرب  م من الّدين ما لم يأذن به اهللا ))لهم شركاء شرعوا له

املسلم إىل اهللا مبعصية اهللا عّز وجّل , مثال نضرب مثاال قائما يف كثري من البالد اإلسالمّية قبل هذا الّزمان بسنني 

ّي عنه كما تعلمون وال حاجة للّتفصيل , ومع طويلة إّم يصّلون إىل قبور صاحليهم و أوليائهم وهذا أمر منه

(( واّلذين اّتخذوا من الّنهي فهم يتقرّبون إىل اهللا متاما كما حكى ربّنا عّز وجّل يف القرآن الكرمي عن املشركني 

هللا من وهم يشركون باهللا من جهة ويتقرّبون ذا الّشرك إىل ا دونه أولياء ما نعبدهم إّال ليقّربونا إلى اهللا زلفى ))

جهة أخرى هذا شّر أنواع البدع أن يتقّرب املسلم مبا حّرم شرعا من ذلك أيضا من باب الّتربّك زعموا بالّصاحلني 

بناء املساجد على القبور , لعن رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم من فعل ذلك يف أحاديث متواترة مع ذلك فبعض 

د عنهم يتقرّبون ببناء املساجد على القبور وقد قال عليه الّسالم املسلمني جبهلهم وسكوت العلماء يف بعض البال

( إّن من شرار الّناس من تدركهم الّساعة وهم أحياء واّلذين أذكر حديثا واحدا وقد قال عليه الّصالة والّسالم 

عنه , لكن  فنقول بناء املساجد على القبور حرام ليس بدعة ألّن الّرسول ى يّتخذون قبور أنبيائهم مساجد )

البدعة تأيت من الّتقّرب ذا احملّرم , إذا عرفتم هذه اجلملة ممّا يتعّلق بالبدعة الّضاللة , أّن بدعة الّضاللة تكون 

بإحداث شيء ال أصل له يف الّشرع بقصد الّتقّرب إىل اهللا وشّر من ذلك أن يتقّرب املسلم إىل اهللا مبا ى اهللا 

, هذا شّر البدع إذا عرفتم ذلك و تذّكرمت معي أّن احلزبّية منهّي عنها يف القرآن فضال عنه , فيقلب احملّرم عبادة 



 (( و ال تكونوا من المشركين من اّلذين فّرقوا دينهم وكانوا شيعا كّل حزب بما لديهم فرحون ))عن الّسّنة 

رض مع أنّه يعلم أن احلّق واحد ال فإذا دعى املسلم إىل هذا الّتكّتل و هذا الّتحّزب و أقّر كّل حزب على وجه األ

, وأّن النّيب صّلى اهللا عليه  (( فماذا بعد الحّق إّال الّضالل ))يتعّدد , وأّن اهللا عّز و جّل أّكد ذلك بقوله تعاىل 

ا حتّدث عن الفرق اّليت تفّرق إليها من قبلنا من اليهود والّنصارى ذكر أّن األّمة احملّمديّة ستف
ّ
رتق إىل وآله و سّلم مل

( هي  ( كّلها في الّنار إّال واحدة , قالوا من هي يا رسول اهللا ؟ قال هي الجماعة )ثالث وسبعني فرقة قال 

فإذا كان املسلم يعلم هذه احلقيقة أّن احلّق ال يتعّدد وأّن احلزبّية منهّي عنها يف صريح  ما أنا عليه وأصحابي )

ون واحدة وهي اّليت تكون على منهج الكتاب والّسّنة وما كان عليه اآلية الّسابقة , وأّن اجلماعة جيب أن تك

الّسلف الّصاحل كما نكّرر ذلك دائما و أبدا فحينئذ من يستحسن الّدعوة إىل الّتكّتل والّتحّزب اّلذي ينتج منه 

سلم وعنده شيء تفريق كلمة املسلمني وينتج من وراء ذلك ارتكاب كثري من احملّرمات اّليت مل يكن خيطر يف بال م

من الفقه أن يأيت زمان وتستحّل هذه األمور وقد صرّح بعضهم كتابة وبعضهم عمال مبا معىن وليس بالّلفظ 

فهم يف سبيل الّتكّتل والّتحّزب يستحّلون ما حّرم اهللا ومنذ وقت قريب تكّلمنا  " الغاية تربّر الوسيلة "املنقول 

لبعض الّتهم اّليت توّجه إىل الّسلفّيني من بعض الّتكّتالت واألحزاب  بكلمة فيها شيء من الّطول دفاعا أو دفعا

يّتهمون الّسلفّيني بأّم ال يهتّمون إّال باألمور اّليت قد تكون من الّسنن فتعبرينا أّما يف تعبريهم الوحش أنّه من 

ك يعلمون أنّنا نبدأ بالّدعوة اّليت توافه األمور أو من القشور كما يعّربون كثريا اّمونا ذا وهم يعلمون خالف ذل

بدأ الّرسول عليه الّسالم ا أي بدعوة الّتوحيد ّمث بأصغر شيء و أنا خيطر ببايل اآلن أن أذكر مثاال وهذ املثال 

يستهني به أولئك الّناس اّلذين يفرتون علينا الفريات الكثرية , قد جاء يف صحيح مسلم أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و 

 " ما نرى هذا الّرجل إّال يريد أن خيالفنا يف كّل شيء "وسّلم عّلم أصحابه آداب االستنجاء فقال املشركون  آله

حّىت يف هذه املسائل اّليت هي قريبة من الفطرة , ولكن فطرة اجلاهلّية األوىل فسدت الّشاهد فأصبحت األحزاب 

يعتقدون حترميه من ذلك االفرتاء على اآلخرين وهم يعلمون اإلسالمّية اليوم يستحّلون ما كانوا إىل األمس القريب 

أّم أبرياء من ذلك مثال أّنين قرأت يف بعض الّرسائل املؤلّفة لبعض األحزاب أنّه جييز الّتكّتالت املختلفة على ما 

هو يقرأ معنا قول بينها من اختالفات منهجّية وفكريّة أنّه البّد للمسلم يف هذا الّزمان أن يرتكب بعض احملّرمات و 

فاألصل اّلذي ينبغي لكّل مسلم أن ينطلق منه إّمنا هو  (( و من يّتق اهللا يجعل له مخرجا ))ربّنا تبارك وتعاىل 

أّما األحزاب اليوم أو على األقّل  (( ومن يّتق اهللا يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث ال يحتسب ))تقوى اهللا 

حزاب اليوم يواقعون احملّرمات كما يفعل الكّفار اّلذين من مبادئهم الغاية تربّر حّىت ال نكون متعّدين احلّق بعض األ

الوسيلة وقد مسعنا قريبا جّدا بأّن بعض األحزاب يف بعض البالد العربّية مسحوا للّنساء املسلمات أن يسافرن 



املسلمني بناء على قول  عليه بني ...مجاعات يف سبيل ماذا ؟ يف سبيل الّدعوة زعموا أن يسافرن بغري حمرم 

مع ذلك استحّلوا ذلك ومثل هذا املثال أمثلة كثرية و   ( ال تسافر امرأة سفرا إّال ومعها محرم )الّرسول الكرمي 

كثرية جّدا ذلك من شؤم الّتكّتل والّتحزب اّلذي ينشئ منه تفريق مجاعة املسلمني فوق تفرّقهم املتوارث القدمي إىل 

دة , أصبحت الطّرق اآلن تبّدلت إىل تنظيم وإىل تكّتل و إىل حتّزب وكّل حزب مبا شيع و أحزاب وطرق عدي

  لديهم فرحون , وأكتفي ذا القدر ألّن صويت مل يعد يساعدين و الّسالم عليكم .

ّسالم على جيوّن ومعلوم يف الّلغة العربّية أّن اخلمار هو غطاء الرّأس كما أشار إىل ذلك عليه الّصالة وال الشيخ :

فاخلمار هو غطاء الرّأس فإذا كان اهللا عّز وجّل يأمر الّنساء  ( ال يقبل اهللا صالة حائض إّال بخمار )بقوله 

بوضع اخلمار على رؤوسهّن وينهاهّن أن يضربن بأرجلهّن ليعلم ما خيفني من زينتهّن و أمر قبل ذلك باجللباب 

لى الرّأس فال يكفي إذا مخار على قميص على درع .ال , فمعىن هذا أّن اجللباب يوضع على اخلمار املوضوع ع

اخلمار يوضع على الرّأس وفوق الرّاس اجللباب أمران مذكوران صراحة يف القرآن فال بّد من اجلمع بينهما ومن 

  ذلك من باب سّد الّذريعة ألّن اجللباب قد ينفتح فيكون اخلّط االحتياطي وهو اخلمار , هذا جواب ما سألت .

طيب يا شيخ طول اجللباب البّد أن يكون كّله إىل القدمني , من الرّاس إىل القدمني أم يكفي أن ينزل  ئل :السا

  فقط .. 

  يكفي إيش ؟ الشيخ :

  ينزل إىل نصف اجلسم .. السائل :

أن هو فيما أفهمه , اجللباب أمر شرعّي لكّنه معقول املعىن وليس تعبديّا حمض , و أريد ذا الكالم  الشيخ :

أقول أّن اجللباب يف لغة العرب هو الّثوب الواحد اّلذي يسرت البدن كّله فإذا جعل هذا اجللباب قطعتني كما هو 

موجود يف بعض البالد قسم أعلى وقسم أدىن , قطعتني ما يضّر هذا , ألّن الغاية من اجللباب هو سرت بدن املرأة 

ا أو حيّجم بشيء من ثياا , فال عليها بعد ذلك أن يكون هذا اجللباب قطعة واحدة من أن يرى من شيء عور

أو قطعتني فإذا فرضنا أّن امرأة تلبس سرواال فضفاضا , ووضعت اخلمار على رأسها ّمث ألقت اجللباب عليه , 

  وخرجت و الّسروال يغّطي ظاهر قدميها فقد قامت بواجب الّسرتة واضح جوايب ؟

  نعم واضح . السائل :

  غريه , عندكم شيء ؟طّيب  الشيخ :

  ال تنسانا من الّدعاء. السائل :

  اهللا يبارك فيكم جزاكم اهللا خريا الشيخ :



  . ... السائل :

  نسأل اهللا أن حييينا على الّسّنة الشيخ :

  وأنت كذلك السائل :

  وأن مييتنا على الّسّنة .

و اآلن مقيم يف مسجد اخليف وكان من باكستان الّشيخ عبد املّنان أستاذ احلديث جاء إىل احلج وه السائل :

  مريضا قليال وكان يريد زيارتكم وهو يسّلم عليكم و إن شاء اهللا يلتقيكم يف جّدة .

  إن شاء اهللا و أهال و مرحبا ونرجو له العافية والّشفاء العاجل , أهال مرحبا يف أمان اهللا أهال . الشيخ :

  طفلة : براءة

  بكلمات اهللا الّتاّمة من كّل شيطان وهاّمة وعني الّمة أهال مرحبا . براءة , ما شاء اهللا أعيذك الشيخ :

استأجرنا بيتا وسكّىن فيه ثالثة أيّام , على اعتقادنا أنّه من مىن , والبارحة جاء من أخربنا أنّ هذا  السائل :

 نسكن الّسكن الّسكن ليس من مىن والّسكن هذا مرّخص له من وزارة احلّج و األوقاف ألنّه دفعنا فلوس حّىت 

  يعين مرّخص 

  مرّخص للّسكن , لكن مرّخص على أنّه من مىن ؟ الشيخ :

  نعم هذا اعتقادنا وإالّ ما سكّنا فيه . السائل :

  ال ما اعتقادكم , هم يعين قالوا لكم أّن هذا من مىن ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  قبل أن تستأجروا ؟ الشيخ :

  ع غرب العقبة مباشرة يعين لو رميت من هذا املكان املرتفع قد تقع فيه .نعم , والّسكن حقيقة يق السائل :

  أّي عقبة , الكربى ؟ الشيخ :

  الكربى نعم , يعين الفرق ميكن عشرين مرت أو ثالثني مرت . السائل :

  طّيب من اّلذين قالوا لكم بأّا ليست من مىن . الشيخ :

ي وكان ساكنا يف تلك املنطقة فقيل له أنّه ليس من مىن , فذهب قال لنا ذلك األخ عبد اهللا الّدوسر  السائل :

وسأل وتأّكد من جمموعة من املشايخ وقالوا له هذه على حّد مىن وأّا ليست من مىن فنقل خمّيمه من ذلك 

  املكان , لكن حقيقة هو قريب من مىن يعين لو رميت حجر من املكان املرتفع ..

القرب و البعد ليس عّلة إّمنا العّلة املسّوغة للبيان هو أن تكون جزءا من مىن ولو يف ال هو بارك اهللا فيك  الشيخ :



الطّرف أّما أن تكون خارج طرف مىن , فكونه قريبا أو بعيدا هذا ال يقّرب ال من قريب وال من بعيد , ولذلك 

لك املكان من مىن أو عن مىن من أجل مرّة أخرى ال ينبغي أن نعتمد على قولنا بأّا قريب من مىن ألّن قرب ذ

فهذا ال يفيد , ال يقّدم و ال يؤّخر املهّم أن يكون يف حدود مىن واضح ؟ طّيب واآلن بعد أن عرفتم و اقتنعتم 

  بأّن املنزل اّلذي نزلتموه ليس من مىن مىت كان علمك هذا ؟

  البارحة . السائل :

  البارحة , معليش . الشيخ :

  خلنا بالّسيارة ومننا بالّسيارة أّما بقّية الّناس فظّلوا يف املخّيمات .من عرفنا اخلرب د السائل :

  ليه ؟ ما أخربمتوهم أّن هذا ليس من مىن؟ الشيخ :

  يف نساء وال يوجد مكان نذهب إليه وال يف وقت نبحث عن مكان آخر . السائل :

  طّيب و اليوم ؟ الشيخ :

  اليوم آخر حّد نرمي ومنشي. السائل :

  نا عارف يعين أنتم أمس منتم يف مىن ؟أ الشيخ :

  الذي عرف باخلرب طلعوا وناموا أّما كبار الّسّن والّنساء بقوا نائمني ألنّه آخر الّليل وال جند مكان . السائل :

ا استأجرمتا الّدار قيل لكم من املسؤولني أّ  الشيخ :
ّ
ا طّيب الذي يهّمين أنا أتأّكد منه ما صّرحتما آنفا , أّنكما مل

  من مىن .

  واملخّيم مرّخص له . السائل :

  الّرتخيص كسكن , فيه فرق بني كسكن وبني كسكن يف مىن . الشيخ :

  كسكن يف مىن .  السائل :

فهذا اّلذي أريد أن أتثّبت منه , طّيب أعترب هذا عذرا لّلذين باتوا يف هذا السكن فقد ّغرر م من أهل  الشيخ :

لواجب األّول بالّنسبة حلّجة أخرى إن شاء اهللا أن ال تنزلوا فيه وال يف مثله أي أن احلكم ولكن عليكم واجبان , ا

تتأّكدوا جّيدا إذا ما اضطررمت إىل االستئجار الواجب الثّاين أن تعودوا إىل اّلذين أّجروكم الّسكن باسم أّن هذا من 

هذا املكان وأهل املعرفة يقولون أّن هذا املكان  مىن تقولوا هلم أنتم غّررمت بنا وكدمت أن تفسدوا حّجنا يف بياتنا يف

ليس من مىن وامسعوا ما يكون جوام ألّن احلقيقة ليس من الّسهل ختطئة بعض أويل األمر يف حكم هلم إّال بعد 

الّتأّكد فقد يظهر منهم تضعضع باجلواب فتتأّكدون من صّحة اخلرب اّلذي قيل لكم إنّه ليس من مىن وقد يقولون 

ألوا العلماء واسألوا أهل مّكة وأهل مّكة أدرى بشعاا هذه بقى طبعا تأخذ طورا آخر املهّم أّنين ال أعتقد ال أس



  أّن يف حّجكم نقصا , فال جيب عليكم دم ما والّسالم عليكم .

  أثابكم اهللا يا شيخ . السائل :

  أهال وسهال . الشيخ :

  نستودعك اهللا السائل :

  كم اهللا .يف أمان اهللا سلم الشيخ :

  نداء اجلهاد ... الشيخ :

  . ...منذ أن كان هذا الّتنظيم كان فيه  السائل :

  هذا من قائم عليه ؟ الشيخ :

  صبغة اهللا جمّددي . السائل :

  صبغة اهللا . الشيخ :

  وهو اآلن يعترب رئيس احلكومة . السائل :

  ؟واآلخرون فقط هذه رئاسة مؤقّتة ال قيمة هلا , واآلخرون  الشيخ :

  ولكّنها فّعالة يا شيخ هلا عملها و إقامتها حّىت مؤّخرا أغلقوا الطّريق على .. السائل :

  ليس هلا حكم مثال على حكمت يار .. الشيخ :

هلا حكم قبل أيّام أغلقوا الطّريق بأمر من صبغة اهللا جمّددي اغلق الطّريق على كنر وكان أغلب اجلنود  السائل :

دي بل األغلبّية تابعة لسياف وتابعة كذلك ليونس خالص , أغلقوا طريق كنر وهذا حماربة ليسوا من صبغة اهللا جمدّ 

للشيخ مجيل بسبب فوزه يف االنتخابات الوطنّية اّليت حصلت هناك فاعرتض هم عليه ذا فجاءوا مبجموعة 

عليهم  ...ر فاستأذن سّيارات مدّججني بالّسالح أرادوا إدخاهلم إىل كنر كان الّشيخ مجيل موجود يف داخل كن

البّوابة فقالوا نأذن هلم بالّدخول  أم ال ؟ فقال الشيخ إذا كانوا يريدون اجلبهة فلهم ذلك , وإذا كانوا يريدون كنر 

فهم ليسوا من أهل كنر وليس هلم ذلك وإّمنا هؤالء يريدون فتنة ليس هلم حّق الّدخول . فرفضوا إدخاهلم فقال 

ع الطّريق على مجيل الّرمحان وكان اإلخوة العرب كذلك يتخّفون بني األفغان كانوا صبغة اهللا جمّددي بأن يقط

يقطعون مسافة طويلة على األقدام حّىت يستطيعون الّدخول إىل الّداخل , ولعّل اآلن بدأ خيّف تغليق األبواب 

عدائّية ألهل الّسّنة وهلا وكذا فهذه حكومة هلا عمل وهلا تأثري يف الّداخل يعين هذه من مواقفهم وكذلك مواقف 

  مواقف أخرى من مطالبات أمام العامل هذه ال أعلم عنها لكن متأّكد من مواقفها من ناحية أهل الّسّنة العدائّية .

  بس هذا الكالم بعد عشر سنوات يسمع كيف هذا ؟ الشيخ :



  كيف هذا؟  السائل :

نوات أين كان هذا ؟ ولذلك املسألة حتتاج بعد عشر سنوات يسمع هذا الكالم , نسمعه بعد عشر س الشيخ :

إىل دراسة , الّناس يذهبون إىل هناك يتحّرون احلقيقة , أّما جمّرد خرب و بعد عشر سنوات هذا ما ينبغي أن تصدر 

  فتوى على أساس مثل هذا اخلرب .

  طّيب يا شيخ الزم نكون على بصرية من ديننا , فنرجو أن يّتخذ موقف يف هذه . السائل :

  ما أستطيع يا أخي . لشيخ :ا

  ما تستطيع أن ترسل إخوة أو كذا . السائل :

  ما أستطيع و ال يكّلف اهللا نفسا إالّ وسعها أنا ما أستطيع أقّل من هذا فضال عن مثل هذا . الشيخ :

  ال , ما أقول أنت يا شيخ . السائل :

يس مجاعة وال وال إىل آخره , إّمنا ال أكّلف ما أستطيع , ما أملك حتت يدي ناس أنا لست أمريا وال رئ الشيخ :

  إالّ نفسي لكن من الّناحية العلمّية والفكريّة أساعد اخواننا بقدر ما أستطيع , مسعت هذا اخلرب ؟

  سائل آخر : يذاع اآلن .

  طّيب ملاذا يذاع اآلن وكان مكتوما طيلة عشر سنوات الشيخ :

  . ...مؤّخرا  ...هذا  السائل :

  هو حيتاج إىل تثّبت يعين ألنه ما آفة األخبار إالّ رّواا . هذا الشيخ :

  . ...سائل آخر : اخلرب اّلذي أخربتين به بنزول القّوات احلكومّية ومنع 

  ال ال الرّاية , إيش الرّاية ؟ الشيخ :

  تان .اسم تنظيم , تنظيم صبغة اهللا جمّددي امسه اجلبهة القومّية اإلسالمّية لتحرير أفغانس السائل :

  القومّية اإلسالمّية الشيخ :

  هذا اسم الّتنظيم . السائل :

  اهللا يسّهل عليك , هاه الشيخ :

  سائل آخر : رئيس حكومتهم خطب خطبة بليغة إذا حتّب تسمعها ؟

  إيه. الشيخ :

عنهم وجدناه قال الذين يسّريون العامل أربعة من الكالم الذي بتعرفه عن الّشعراين وغريه وبعدين حبثنا  السائل :

خضرجي يبيع اخلضرة يف أفغانستان وكّنا نضطهده وكّنا كذا واخلطبة حمفوظة ومرتمجة .فاقوا حمي الّدين بن عريب 



  ومجاعته هذه مسألة القومّية سهلة جّدا

ال ما سهلة تلك عقيدة تنحصر يف الّرجل وهي ضاللة أّما هنا راية ترفع حتكم الّناس اّلذين حتته ففي  الشيخ :

  ق .فر 

  سائل آخر : معروف من عشر سنني لكن ما ينشروه من أجل الفلوس وبعدين ما يأتيهم الفلوس .

ما بالّضروري يا أخي ينشرونه هم الّناس الذين يرتّددون هناك من العرب و الّسلفّيني وغريهم كيف هذا  الشيخ :

  ياب .اخلرب بقي مكتوما مع أّن الرّاية مرفوعة ذا العنوان ؟ هذا موضع ارت

  صحيح إذا أخذتنا بلطفك السائل :

  كالعادة يعين  الشيخ :

عند ذلك الشعارات و الالفتات عندما  ...وعرفت ما يفعلونه من أعمال يقومون به من أعمال  السائل :

  . ...يطّبقون هذا عملّيا 

( وإن دأ الّصحيح لكن ال ال خيتلف احلكم يا أخي , خيتلف احلكم , جيب طاعة اخلليفة مادام يعلن املب الشيخ :

فهذا ظلم واعتداء إىل آخره لكن الالفتة إسالمّية فإّذا كان  ضرب ظهرك و إن جلد ظهرك و أخذ مالك )

العكس فلو كان عادال وكانت الالّفتة غري إسالمّية حينئذ ال جيوز دعمه و ال الّسري حتت لوائه , على كّل حال 

  ث .مسعت اجلواب الذي عندي والبّد من الّرتيّ 

بالّنسبة احلمد هللا للعاطس يف الّصالة يقول بعض إخواننا من طلبة العلم أّن هذا احلمد اّلذي حصل يف  السائل :

احلديث حصل بعد الّنهي عن الكالم بدليل أّن الّرجل مل يرّد على املصّلي قال له يرمحك اهللا فما رّد عليه ممّا يعلم 

  . ... أّن هذا حصل بعد الكالم , واحلادثة تفيد

  عفوا أين ما رّد عليه املشّمت ؟ ما فهمت الشيخ :

ا محد اهللا سبحانه و تعاىل أجابه الّصحايب اّلذي ما عرف بتحرمي الكالم يف الّصالة قال يرمحك اهللا . السائل :
ّ
  مل

قال وين هذه ؟ هذا اّلذي أشكل علّي , أين الّتشميت يعين يف أّي حديث ورد ؟ حنن نعرف فقط أنّه  الشيخ :

  . ...ربّنا لك احلمد محدا كثريا طّيبا مباركا فيه , أّما أنّه رجال قال له يرمحك اهللا لعّله 

  . ...احلديث  السائل :

  أنا أقول لك خلط شعبان برمضان ذاك يف حديث معاوية بن حكم الّسلمي فإذن ما عالقة هذا ذا ؟ الشيخ :

  يف حديث معاوية ما مشّته ؟ السائل :

  عم , طّيب البحث هنا يف الّتشميت وليس يف الّتحميد .ن الشيخ :



  مجيل , هو محد بعد منع الكالم . السائل :

  نعم , وتكّلم بعد منع الكالم . الشيخ :

  . ...معاوية تكّلم بعد  السائل :

  إيه إيه ومعاوية  الشيخ :

  اّلذي عطس غري معاوية . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  ومحد ؟ السائل :

ال ما يف محد بل مشّته قال له يرمحك اهللا فضربوا على أفخاذهم تسكيتا له , نريد نفهم حنن ما كانت  : الشيخ

  أصل املسألة واملوضوع .

أصل املسألة أنّه طالب علم قال إنّه محد اهللا عّز وجّل فإذا ثبت هذا يف بعض الّروايات ينظر يف املسألة  السائل :

  بن احلكم الّسلمي فشّمته ., إنّه محد اهللا فسمعه معاوية 

  ليس يف حديث معاوية إنّه محد لكن فيه أّن معاوية مشّته. الشيخ :

  نعم . السائل :

ّمث ذهبت ّمث نسيت الّتقصري أو أّا ما قّصرت وليس الّنسيان , ما قصرت فتطّيبت ولبست وغّريت  ... السائل :

عد الّطواف سعت وكانت مفردة وقّصرت فما هو احلكم إحرامها ّمث ذهبت إىل طواف اإلفاضة بعد أن تطّيبت وب

  يف مثل هذه احلالة ؟

األصل يف املسألة أّن احلّل األصغر بنّص احلديث ال يتحّقق إّال برمي اجلمرة الكربى وهي كما قلت مل  الشيخ :

ل إذا كانت هي فعلت هذا تتحّلل برمي اجلمرة وإّمنا حتّللت بالقّص اّلذي هو مقابل احللق بالّنسبة للّرجال فأنا أقو 

الفعل اعتمادا على فتوى بعض العلماء اّلذين يقولون بأّن الّتحّلل يقع باحللق والّنحر وحنو ذلك من اإلضافات 

من املناسك فيكون حتّللها جائزا على رأي هؤالء العلماء أّما بناء على احلديث الّصحيح فال يكون حتّللها 

  ( إذا رميتم جمرة العقبة فقد حّل لكم كّل شيء إالّ الّنساء )يه الّسالم يقول صحيحا ألّا مل ترم والّرسول عل

  هي رمت مجرة العقبة أحسن اهللا إليكم  السائل :

  رمت  الشيخ :

  رمت مجرة العقبة ولكن مل تقّصر. السائل :

ا ذكرت فال رمت ! خالص زال اإلشكال ألّن الّتحّلل حصل بالّرمي فكوا قّصت بعد اإلفاضة كم الشيخ :



  شيء يف ذلك.

  إذا حصل بعد طواف اإلفاضة ؟ السائل :

  القّص يعين ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  ما يضّر . الشيخ :

  الّتطّيب أو تغطية الرّأس بالّنسبة للّرجل بدون رمي مجرة العقبة بدأ مبناسك العيد. السائل :

ىن ذلك أّا حتّللت , أّما سؤالك هذا فقد أجبناك عنه هذا اّلذي ظننته لكن الّرجل يقول بأّا رمت فمع الشيخ :

  فيما مضى أليس كذلك ؟

  ال .. السائل :

كيف كما قلنا من قبل, ال من قبل أنا ظننت أّن املرأة ما رمت ولذلك فّصلت ما فّصلت فلّما استدرك   الشيخ :

  . ...ما رمى لكّنه حلق علّي وقال رمت , وإّمنا حلقت بعد اإلفاضة فال شيء يف ذلك , أّما إنسان 

  أو بدأ بالّطواف السائل :

أو بدأ بطواف اإلفاضة فال شيء فعل يعين مل يتحّلل من أّي شيء فال بّد أن يرمي فبذلك يكون قد  الشيخ :

مجع بني احلّل األصغر واحلّل األكرب واحلّل األكرب ال حيصل إّال مبقّدمة احلّل األصغر وهو رمي مجرة هذا تكّلمنا 

  . معه

  سائل آخر : هل يقّدم الّرمي يوم العيد ؟

  ال حرج يف هذا لكن املهّم الّتحّلل األصغر ما حيصل إالّ بالّرمي . الشيخ :

  الّسالم عليكم السائل :

  أهال وسهال , وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :

" أنت تقول كذا ألة ما أستحضرها اآلن إذا صّح احلديث فهو مذهيب وقد قيل لإلمام الّشافعي يف مس الشيخ :

" أتراين قد خرجت من الكنيسة ؟ أو تراين شددت الزّناّر يف وسطي ؟ أقول يقول  وكذا و فالن يقول كذا وكذا "

أنا لست نصرانّيا خرجت من الكنيسة أنا مؤمن باهللا ورسوله  لك قال رسول اهللا وتقول قال فالن وفالن "

ذن ال يغرّنكم قول بعض العلماء أّن هذا حديث شاّذ إالّ بشرطني اثنني أّوال أن يكونوا واحلديث يقول كذا وكذا فإ

من أهل العلم باحلديث تصحيحا وتضعيفا , وثانيا أن يكونوا قد عنوا بالّلفظة املذكورة وهي لفظة الّشاذ ما يعنوه 

كّل حديث خالف مذهبهم أو   احملّدثون وليس أن يصطلحوا هم من عند أنفسهم أن يطلقوا هذه الّلفظة على



فتاوى شيوخهم أو حنو ذلك ألّن هذا اصطالح مبتدع , احلديث الّشاذ هو كما قلنا آنفا ما خالف فيه الثّقة من 

( هو أوثق منه أو أكثر عددا مثاله احلديث املّتفق عليه بني الّشيخني من حديث ابن عّباس رضي اهللا عنه قال 

يف قّصة ال نطيل  فا بغير حساب و ال عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر )يدخل الجّنة من أّمتي سبعون أل

( هم اّلذين ال يسترقون و ال يكتوون وال يتطّيرون وعلى ربّهم يتوّكلون اآلن الكالم بذكرها قال عليه الّسالم 

م آخر فقال فقام رجل اسمه عّكاشة أو عكاشة قال يا رسول اهللا ادع اهللا أن يجعلني منه قال أنت منهم فقا

هكذا احلديث جاء يف الّصحيحني ويف غريمها بالّسند الواحد  قولة األّول فقال سبقك بها عّكاشة أو عكاشة )

مدار هذا اإلسناد على عبد الّرمحن بن ايب حصني أظّنه عن سعيد بن جبري عن ابن عّباس وعن عبد الّرمحن بن 

الطّرق إىل هشيم تروي احلديث كما ذكرنا يف صحيح  أيب حصني يرويه هشيم الواسطي مصّرحا بالّتحديث كلّ 

مسلم ويف البخارّي لكن يف صحيح مسلم تفّرد برواية أخرى عن شيخه سعيد بن منصور صاحب الّسنن اّلذي 

( هم اّلذين ال يرقون طبع منه جزءان , سعيد بن منصور روى عن هشيم بنفس الّسند احلديث بتمامه لكّنه قال 

 " هذا احلديث ذا الّلفظ ضعيف "اد يف احلديث لفظة اليرقون فقال شيخ اإلسالم يف فتاويه فز  وال يسترقون )

ومل يقف لبيان عّلته والعّلة هي تفّرد سعيد بن منصور ذه الّلفظة دون كّل الثّقات اّلذين رووه عن هشيم بن بشري 

ّذة ألنّه شّذ عن رواية اجلماعة يف احلديث الواسطّي فكانت زيادته هذه شاّذة امسها عند علماء احلديث زيادة شا

الواحد فكانت الزّيادة ضعيفة كما صرّح شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا , هذا هو احلديث الّشاذ أّما أن يروي 

ثقة عن ثقة عّمن فوقه هكذا حّىت ينتهي إىل الّصحاّيب إىل الّنّيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم حديثا مل يشارك ذلك 

حاّيب صحاّيب آخر يف روايته ومل يشارك ذلك الّتابعّي تابعّي آخر يف روايته عن نفس الّصحاّيب وهكذا , هذا الصّ 

ال يسّمى حديثا شاّذا وتسميته باحلديث الّشاّذ فيه إيهام خبالف احلقيقة وهذا ما ينبغي أن يقع فيه طالب علم , 

اّلذي تضّمنه هذا احلديث هو أّن من رمى مجرة العقبة فضال عن أن يقع فيه عامل فاضل جليل على ذلك فاحلكم 

يوم الّنحر فقد حتّلل احلّل األصغر بنّص احلديث املروّي يف الّسنن وغريها ولكّنه قال عليه الّسالم يف ذلك احلديث 

وقال  ( أمسى المساء ولم يفض طواف اإلفاضة عاد محرما كما كان من قبل )اّلذي قيل إنّه شاّذ فإذا 

ول عليه الّسالم هذا احلديث حينما رأى شابّا من أصحاب الّنّيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم قد لبس قميصه الّرس

ّمث اجعلها شريعة  ( هل أفضت ؟ قال ال قال فعد إلى إحرامك )أي دليل أنّه قد حتّلل فقال له عليه الّسالم 

أمسى عليه املساء ومل يفض طواف اإلفاضة عاد حمرما   عاّمة مستمرّة إىل يوم القيامة  أنّه من رمى مجرة العقبة مثّ 

كما كان قبل الّرمي , وهذا حنن ننتهي إليه ونسّلم قيادة أمرنا لنبّينا صّلى اهللا عليه وسّلم وال نعاجل القاعدة 

  بأهوائنا وعاداتنا .



  حّىت لو حلق يا شيخ ؟ السائل :

  مي ألّن احلديث يف ذلك صريح .ال يصري الّتحّلل األّول األصغر إالّ بالرّ  الشيخ :

يا شيخ حديث ابن عّباس أّن رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم تزّوج ميمونة يف صحيح البخارّي وهو  السائل :

  حمرم .

  وأضف إىل صحيح البخاري صحيح مسلم وهو يف الّصحيحني , طّيب ؟ الشيخ :

  يتزّوج فما أدري ما رأيك ما املراد من احلديث ؟ ونعلم من حمظورات اإلحرام أن ال يقتل احلاّج أو السائل :

اجلواب من وجهني تكّلمنا عن الوجه األّول كثريا وهو إذا جاء حديثان متعارضان أحدمها حاظر مانع  الشيخ :

واآلخر مبيح قّدم احلاظر على املبيح فاآلن هنا ى الّرسول عليه الّسالم احملرم أن ينكح وصّح يف البخارّي ومسلم  

ا قلت أنّه تزّوج ميمونة وهو حمرم حينئذ نطّبق القاعدة املذكورة فعله مبيح وقوله حاظر فاحلاظر مقّدم على كم

املبيح , هناك قاعدة أخرى تنطبق أيضا على هذه املسألة  وهي إذا تعارض القول والفعل قّدم القول على الفعل , 

قول مقّدم على الفعل وكيف وقوله حاظر أيضا ؟ فانطبقت وهنا قوله ينهى احملرم أن يتزّوج وهو قد تزّوج فإذا ال

قاعدتان فقهّيتان للخالص من هذا اخلالف بني حديثني صحيحني ولكن اجلواب الثّاين على الّرغم من ورود هذا 

يثا احلديث أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم تزّوج ميمونة وهو حمرم يف الّصحيحني فقد تكّلم فيه العلماء قدميا وحد

من املتقّدمني واملتأّخرين , فسعيد بن املسّيب يقول إّن هذا احلديث خطأ وجاء من بعده كثري من احلّفاظ وأيّدوه 

شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القّيم اجلوزيّة وقد حّققا -وعليكم السالم  - يف ذلك وأخّص منهم بالذّكر 

تزّوجها رسول الّله صّلى هللا  ...االصطالح احلديثّي ملاذا ؟ ألّن الكالم يف هذا احلديث وذكرا أنّه حديث شاّذ ب

  عليه وسّلم وهي حالل .

  ميمونة ؟ السائل :

آه , أليس يف احلديث املّتفق عليه تزّوج ميمونة وهو حمرم ؟ وهي تقول بأّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم  الشيخ :

لقّصة أدرى ا من الرّاوي هلا عن غريه ّمث تتابعت كلمات تّزوجها ومها حالالن وهي صاحبة القّصة وصاحبة ا

العلماء احملّققني على أن يقال أّن هذا احلديث خطأ كما قال سعيد بن املسّيب وهو تابعّي جليل بل هو كما 

قّدم جاء يف احلديث سّيد الّتابعني , هذا هو اجلواب إذن عن احلديث األّول أّن احلاظر مقّدم على املبيح والقول م

على الفعل , واجلواب الثّاين أّن احملّققني من علماء احلديث يقولون يف هذا احلديث حديث ابن عّباس أنّه شاّذ و 

  الّصواب أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم تزّوج ميمونة ومها حالل , تفّضل .

  . ... السائل :



  سبقك ا عكاشة . الشيخ :

يف مسألة الّصالة يف مسألة رمي اجلمرات من تعّجل هل يرمي سبع حصيات سؤال بارك اهللا فيكم ,  السائل :

  لكّل مجرة ؟ أو يرمي أربعة عشر حصوة لكّل مجرة املتعّجل ؟

  إذا كان املتعّجل يعين يف اليوم الثّاين من أيّام الّتشريق ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  متعّجل ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  .ال يرمي سبعة  الشيخ :

  يرمي سبعا . السائل :

  الشيخ  : فإذا أراد أن يرمي سبعا و سبعا يتأّخر .

  بارك اهللا فيك . السائل :

  نعم , تفّضل . الشيخ :

 ( ال ينكح المحرم و ال ينكح )فضيلة الشيخ حضرتك  عند كالمك على احلديثني , حديث  السائل :

حمرم فضيلتكم قلت أّن اجلمع األّول أّن القول مقّدم  وحديث نكح رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم ميمونة وهو

  . ...على الفعل 

  اجلمع األّول , احلاظر مقّدم على املبيح اجلمع الثّاين القول مقّدم على الفعل . الشيخ :

هل القول مقّدم على الفعل هل هذه قاعدة على إطالقها ؟ أم اجلمع بني القول و الفعل أوىل فيما إذا   السائل :

  ن القول حظر و الفعل إباحة فيقال أّن هذا الفعل طرف قرينة تصرف احلظر من الّتحرمي إىل الكراهة ؟كا

هذا أيضا سبق الكالم يف هذه االس اّليت تقام هنا , نقول القرينة هذه ميكن أن تقال فيما إذا ثبت أّن  الشيخ :

إذا مل يكن هناك مثل هذه القرينة فال , وتبقى القاعدة  فعله اّلذي يعترب أو يراد اعتباره قرينة جاء بعد قوله أّما

  على إطالقها واضح ؟

  واضح . السائل :

يعين مثال هنا فيما حنن فيه , هل حنن نعلم أن تزّوجه صّلى اهللا عليه وسّلم مبيمونة حالال , على الّتسليم  الشيخ :

؟ ال علم عندنا  ( ال ينكح المحرم )مسلم  أّن احلديث ليس شاّذا , هل نعلم أّن ذلك وقع بعد قوله يف حديث

بذلك . ولذلك فال يصّح اعتباره قرينة حلملنا لنفي الكمال وليس لنفي اجلنس , كذلك مثال أحاديث كثرية كّنا 



ذكرنا أمثلة عديدة منها يه عن الّشرب قائما وشرب قائما وليس من زمزم فقط يف عديد من احلوادث , فليس 

عله كان بعد يه حّىت نقول أّن فعله بعد الّنهي صرف لظاهر الّنهي اّلذي يقتضي الوجوب إىل عندنا قرينة أّن ف

الّتنزيه لكن مع ذلك هناك أشياء أخرى يف هذه القضّية متنع محل الفعل على أنّه بيان لكون الّنهي للّتنزيه , وهذا 

( بل الّتأويل ومنها أنّه قال ملن شرب قائما شرحناه يف تلك اجللسة منها أنّه زجر عن الّشرب قائما وهذا ال يق

وهذا ليس حكما للمكروه  ( قء )وأخريا قال ملن شرب قائما  شرب معك من هو شّر من الهّر , الّشيطان )

  تنزيها بل هذ تأكيد لكونه حترميا .

  حكم قراءة الفاحتة يف الّصالة اجلهريّة  السائل :

  يف الصالة ايش ؟ الشيخ :

  لّصالة اجلهريّة خلف اإلمام , ذكرت أّن هناك حديث ناسخ ومنسوخ أريد التوضيح ؟يف ا السائل :

نعم حنن قلنا بأّن اجلهر كان جائزا يف القراءة خلف اإلمام اّلذي جيهر مثّ تدرّج الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم  الشيخ :

قال أبو هريرة  ( قد خالجنيها )نما قال فنهى عن القراءة خلفه يف اجلهريّة يا مطلقا وذلك حلديث أيب هريرة حي

, أنا  " فانتهى الّناس عن القراءة خلف الّنّيب صّلى اله عليه وسّلم فيما كان جيهر فيه الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم "

أدري بأّن هذه الزّيادة اختلف يف وصلها ويف إرساهلا وأجبنا عن ذلك مبا يطول الكالم فيه ولكن حسبنا أّن معىن 

(( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له و هذا احلديث ذه الزّيادة يتجاوب مع األصل القرآين واألصل الّنبوي وهو 

( إنّما جعل اإلمام هو نّص مطلق ّمث جاء احلديث صحيحا صّححه مسلم برواية  أنصتوا لعّلكم ترحمون ))

قول الرّاجح عند مجهور العلماء أن من أدرك اإلمام وتأيّد ذلك بال ليؤتّم به فإذا كّبر فكّبروا وإذا قرأ فأنصتوا )

  راكعا فهو مدرك للرّكعة رغم كونه مل يقرأ الفاحتة

  سائل آخر : فضيلة الّشيخ نرجع للقاعدة اّليت ذكرا يف األّول مثّ نعود إىل قضّية قراءة الفاحتة ..

  ولعّل العود أمحد . الشيخ :

عل يكون قرينة صارفة للقول إذا علم الّتاريخ ومعرفة الّتاريخ كما يقول سائل آخر : فالقاعدة حضرتك قلت أّن الف

أهل األصول يكون يف الّنسخ أّما عند اجلمع فال يشرتط كثري من أهل األصول فيما أعلم معرفة التّاريخ بل يقولون 

فهل باشرتاط الّتاريخ  أّن هناك قاعدة عندهم يضعوا العمل باحلديثني أوىل من طرح أحد احلديثني واجلمع أوىل ,

يف جعل القرينة يف جعل الفعل قرينة صارفة لإلجياب إىل الّندب أو الّتحرمي إىل الّتنزيه ؟ هل هذا يعترب من باب 

  الّنسخ ؟

  طبعا , أنا أذّكرك مبا قد تكون نسيت , الّنّص اخلاّص عند الّسلف ماذا يسّمى ؟ الشيخ :



  يسّمى منسوخ . السائل :

  ؟ اخلاصّ  الشيخ :

  يسّمى ناسخ , آسف . السائل :

  . ...آه , فإذا اخلاّص ناسخ  الشيخ :

  عند الّسلف , ولكن الّنسخ عند املتأّخرين من علماء األصول . السائل :

ما ذّكرتين بشيء كما أنا ذّكرتك , ألّنك أول ما ذكرت ذكرت ماهو معروف عند املتأّخرين فأحببت أن  الشيخ :

  . ...د املتقّدمني , واآلن الغرض من هذا هو يذكرك أن الّتخصيص هو نوع من الّنسخ أذّكرك ما هو معروف عن

  وهل يشرتط يف الّتخصيص معرفة الّتاريخ ؟ السائل :

اصرب قليال , الّتخصيص نوع من الّنسخ ألنّه يرفع جزء من الّنّص العاّم بينما الّناسخ يرفع الّنّص من  الشيخ :

  أصله صح أم ال ؟

  نعم . السائل :

ففي سبيل الّتوفيق بني احلاظر واملبيح يف هذه احلالة حّىت ال نعّطل القول ألنّه حنن حينما شرحنا هذا ملاذا  الشيخ :

نقول القول مقّدم على الفعل ؟ وملاذا نقول احلاظر مقّدم على املبيح ؟ لوجوه عديدة جّدا فلكي ال نعّطل قول 

يكون على األصل وهو الرباءة األصلّية وحيتمل أن يكون لعذر وحيتمل  الّرسول و حاظره بفعل وقع منه حيتمل أن

أخريا أن يكون خلصوصّية والّدليل إذا طرقه االحتمال سقط به االستدالل , كما يقول أصحابك العلماء و 

  الفقهاء أليس كذلك ؟

  نعم . السائل :

نريد أن ننّزل قوله عليه الّسالم اّلذي هو مادام حيتمل الفعل واحدا من هذه االحتماالت الّثالثة ال  الشيخ :

تشريع عاّم عن داللته الظّاهرة إّال بقرينة قويّة و لذلك يف هذه احلالة البّد من أن نقول أّن هذا الفعل متأّخر عن 

القول و هو بيان فعلّي منه عليه الّسالم بأّن قوله حممول على الّتنزيه, فإذن احلاظر جاء على خالف األصل 

ل جاء مع األصل وهذا ماش كّل حلاله , القول شريعة عاّمة الفعل قد و قد و اّلذي ليس فيه قد أقوى ممّا والفع

  فيه قد أليس كذلك ؟

  نعم . السائل :

آه ولذلك يبقى قوله عليه الّسالم ينبغي أن حنتفظ به وهذه القاعدة مهّمة جّدا وهلا عالقة يف كثري من  الشيخ :

( ال تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن  تعرف إن شاء اهللا جّيدا قوله عليه الّسالم الفروع الفقهّية , مثال



  أنت على منطقك الّسابق تعّطل عموم هذا احلديث , فهل ظّين ظّن املسلم أم ال ؟ شّرقوا أو غّربوا )

  ...سائل آخر : نعم يقولون جبواز 

  ؟ ال ما تقول يقولون , قل يل أنت اّلذي تقوله الشيخ :

سائل آخر : من باب القراءة ألهل الفقه أعتقد أّنين اتّبع العلماء اّلذين يقولون بأّن االستقبال و االستدبار جائز 

  يف البنيان وغري جائز يف الّصحراء 

شوف أتعبت نفسك سدى , أنا قلت أظّنك أنت تعّطل احلديث العاّم حبديث الفعل كان ينبغي أن  الشيخ :

قت ظّنك ظّن املؤمن صّح وإال ال ؟ لكن أتعبت نفسك وحنن نريد أن نرحيك اآلن انظر تقول لرتيح نفسك صد

هو أبو أيّوب  ( ال تستقبلوا القبلة ببول أو غائط , ولكن شّرقوا أو غّربوا )أمهّية هذه القاعدة راوي احلديث 

  رويّه من غريه صّح ؟األنصاري وهناك قاعدة لعّلك تذكرها معي وهي اّليت تقول أّن راوي احلديث أدرى مب

  نعم . السائل :

مجيل , أبو أيّوب األنصاري روى هذا احلديث قال فلّما ذهبنا إىل الّشاّم فوجدنا الكنف قد استقبل ا  الشيخ :

  . ...الكعبة فنحن نستغفر اهللا 

  مثّ ننحرف عنها ونستغفر اهللا . السائل :

  ؟طّيب يستغفر اهللا من ماذا ؟ من أمر جائز  الشيخ :

  من خمالفة احلديث . السائل :

  طّيب إيش جوابك عن هذا ؟ الشيخ :

  اجلواب اّلذي يقوله العلماء .. السائل :

  ال ال . قل يل أنت ائت بالعلماء من أجل أن أتناقش معهم ولست بطائلهم فهات أنت ماذا تقول ؟ الشيخ :

بن عمر رضي اهللا عنه يف إناخة الرّاحلة يف  سائل آخر : ما أتذّكره من كالمهم لعّل أبا أيّوب مل يبلغه حديث

حديث مروان األصفر ولعّله مل يبلغه حديث ابن عمر حني رقي على بيت حفصة فوجده وكثري من الّصحابة 

رضي اهللا عنهم غربت عنهم سّنة رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم حّىت أبو بكر وعمر , قد غربت عنها سّنة 

  وسّلم . رسول اهللا صّلى اهللا عليه

هذه حقيقة ال نقاش فيها كما قال اإلمام الّشافعّي قد ختفى سّنة من سنن رسول اهللا صّلى اهللا عليه  الشيخ :

وسّلم على الّناس , لكن املسألة اآلن مادام أحلتنا إىل فعل ابن عمر و إىل كثري من الّصحابة هل املسألة خالفّية 

  أم اتّفاقّية ؟



  بني الّصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم . املسألة خالفّية السائل :

إذن ما يفيدنا أن حتيلنا إىل فعل بعض األصحاب ألّنك ستعارض بأصحاب آخرين , إذا حنن ينبغي أن  الشيخ :

(( فإن تنازعتم في شيء فرّدوه إلى اهللا حنّكم اآلن اآلية اّليت سبقت اّليت ذكرناها يف مقّدمة هذا الس 

املرأة وخروج الّدم فلكّل قول قائل من الّسلف فاآلن ذكرت أثر ابن عمر هل هو  فمسألة ملس والّرسول ))

  موقوف أم مرفوع ؟

  هذا أثر موقوف . السائل :

  خري الكالم ما قّل ودّل من اجل تريح حالك . الشيخ :

  هو موقوف ولكن فيه قرينة تدّل على أنّه ال يقال من قبل الرّأي . السائل :

  وهو ؟ الشيخ :

  حني أناخ ابن عمر الرّاحلة فقال أّن بيين وبينها فهذا يدّل على فهم ابن عمر رضي اهللا عنه ل :السائ

  هذا فهمه , أنا ال أناقش يف هذا لكن أين القرينة أنّه يف حكم املرفوع ؟ الشيخ :

  ل من قبل الرّأي .هكذا قال اإلمام الّنووي رمحه اهللا أّن هذا القول من ابن عمر قرينة على أنّه ال يقا السائل :

أنا ما أظنك نووّي فلماذا حتتّج علّي بالّنووّي رمحه اهللا ؟ املهّم هذا موقوف لنعد إىل احلديث املرفوع ما  الشيخ :

  . ...هو ؟ حديث 

  ( ال تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ) السائل :

  ال ال حديث ابن عمر اّلذي صعد الشيخ :

وجدت رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم على حاجته مستدبر الكعبة " رقيت على بيت حفصة ف السائل :

  . مستقبل بيت املقدس "

  ترى هل تظّن بأّن هذه احلادثة وقعت من ابن عمر قصدا أم دون قصد ؟ الشيخ :

  دون قصد باالتّفاق .  السائل :

  طّيب لو أنّه ما صعد , فما اتّفق له ماذا يبقى حديث أيب أيّوب ؟ الشيخ :

  يبقى على عمومه و إطالقه  ائل :الس

  يبقى على عمومه , وهو حينما اكتشف الّرسول مستقبال أو مستدبرا هل يعلم ملاذا ؟ الشيخ :

  ال . السائل :

  أنت تعلم ملاذا ؟  الشيخ :



  ال . السائل :

أي أّا ممّا ال إذن رجعنا إىل القول , هذا شيء . اآلن ينتقل البحث بنا إىل مسألة قد تظهر بادي الرّ  الشيخ :

  صلة هلا مبا حنن فيه , إيش رأيك فيمن يبصق جتاه القبلة جيوز ؟

  ال جيوز شرعا . السائل :

  إذا بصق جتاه القبلة هل جيوز ؟ الشيخ :

  ال جيوز أن يبصق . السائل :

  جزاك اهللا خريا , البصق شّر جتاه القبلة أم البول والغائط ؟ الشيخ :

  .البول والغائط  السائل :

فلماذا نعكس املنطق اإلسالمّي الّصحيح فنقول البول و الغائط جائز بسبب البنيان والبصق اّلذي هو  الشيخ :

طاهر وليس كالبول والغائط فنقول ال جيوز , هذا منطق متنافر متاما وحنن نعلم من كالم أهل العلم أّن اإلسالم ال 

آلن هنا القياس األولوّي لو كان هناك نّص يف ي الّرسول عليه يفّرق بني املتماثالت و ال جيمع بني املتفرّقات, ا

الّسالم أو يف إذن الّرسول عليه الّسالم بالبول يف البنيان أو الّتغّوط لقلنا القياس أّن البصق جيوز من باب أوىل 

ن نوعية أخرى لكن القضّية هنا معكوسة متاما , البصق ال جيوز و البول والغائط جيوز . هذا حيتاج إىل عقل م

ليتقّبل اإلنسان مثل هذا الّتناقض , ّمث ماهي احلكمة من إباحة االستقبال يف البنيان مع أنّه ال فرق من حيث 

احرتام اجلهة اّليت نستقبلها يف صالتنا بني الّصحراء والبنيان فحينما نصّلي يف املساجد أو يف البيوت ألسنا نستقبل 

ا بالّتوّجه إليها ؟ فكما أّن هذا االحرتام ال يزال قائما وشرطا من شروط صّحة الّصالة الكعبة احرتاما هلا ألنّنا أمرن

وال فرق يف ذلك بني الصحراء والبنيان فينبغي أن يظّل هذا االحرتام قائما خارج الّصالة من باب أوىل , وخباّصة 

اجلهة اّليت يصّلي إليها املسلم تصّور معي إذا كان فيه شيء ممّا تستنكف منه الّنفس املؤمنة أن تتوّجه به إىل تلك 

اآلن وهذا شاهدناه يف كثري من الّدور , هذه غرفة وهذه الكعبة وهناك محّام مرحاض موّجه إىل الكعبة هذا 

يستقبل اجلهة يف صالته وذاك يستقبلها ببوله وغائطه , هذا مش معقول يف اإلسالم أبدا , فلذلك فنحن ننصح 

وا املسائل اخلالفّية متجّردين عن املذهبّية الّضّيقة فأنت نشأت على املذهب الّشافعي فأنت طّالب العلم أن يدرس

نووّي مثال وقد يكون هناك رجل آخر نشأ على املذهب احلنفّي فيكون زيلعّيا وهكذا يظّل املسلمون متفرّقني فما 

ا اجلمع ال ميكن أن يتحّقق إالّ بالّتجّرد هو اّلذي جيمعهم ؟ الكتاب و سّنة رسول اهللا وبارك اهللا فيك , ولكن هذ

أن ال يقول أنا شافعّي ودراسيت شافعّية فأوّجه الّنصوص الّشرعّية كّلها إىل ما يوافق مذهيب وأنا أقول أنا دراسيت 

كّلها   حنفّية فأوّجه األدلّة كّلها إىل ما يوافق مذهيب احلنفّي ال . ينبغي أن نسّلم قيادة عقولنا و ألبابنا وأفكارنا



  لكتاب اهللا وحلديث رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم وبذلك ميكن أن يلتقي املسلمون على كلمة سواء .  

  كيف جنمع بني حديثي ..  السائل :

  ارفع صوتك . الشيخ :

( إذا دخل أحدكم المسجد فال كيف جنمع بني حديثي رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم وهو قوله   السائل :

  .. ّتى يصّلي ركعتين )يجلس ح

  . ... الشيخ :

  أبو ليلى : اترك األخ ينتهي من سؤاله 

  أعد سؤالك الشيخ :

( إذا دخل أحدكم المسجد فال كيف جنمع بني حديثي رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم وهو قوله   السائل :

مس وبعد العصر حّتى تغرب ( ال صالة بعد الفجر حّتى تطلع الشّ وبني قوله  يجلس حّتى يصّلي ركعتين )

  الّشمس )

  نعم هذا سؤال مهّم وله عالقة بعلم أصول الفقه . الشيخ :

  لو تعيد علينا الّسؤال يا شيخ ما مسعنا ؟ السائل :

 ( إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حّتى يصّلي ركعتين )كيف الّتوفيق بني قوله عليه الّسالم   الشيخ :

( ال صالة بعد الفجر حّتى تطلع الّشمس وال صالة بعد العصر حّتى تغرب م وقوله صّلى اهللا عليه وسلّ 

يعين إذا هو دخل يف وقت من هذين الوقتني كيف الّتوفيق ؟ بإمكاين أنا أن أجيب مباشرة ولكن أريد  الّشمس )

ؤال واجلواب , اآلن ال من إخواننا الطّالب أن يتعّلموا العلم عملّيا وليس نظريّا , وذلك يكون باألخذ والّرّد والسّ 

صالة بعد العصر وبعد الفجر فيما يتعّلق أنت وال حرج عليك أن تقول ال أعلم , هل هو من العاّم املطلق ؟ أم 

  العاّم املخّصص ؟ تعرف جواب هذا الّسؤال ؟

  ال أعلم . السائل :

  أنا أعرف أّن هذا يعرف . الشيخ :

  هذا من العاّم املخّصص . السائل :

 ( إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حّتى يصّلي ركعتين )طّيب يعود الّسؤال عن احلديث األّول  الشيخ :

من العاّم املطلق ؟ أم من العاّم املخّصص ؟ حذار أن تكون عند ظّين , أّنك ال حتسن اجلواب , أنا أنّبهك سلفا 

.  



  من العاّم املخّصص . السائل :

  ال . ما اّلذي خّصصه ؟ الشيخ :

  ( إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس .. ) ئل :السا

  حّىت يصّلي ركعتني . الشيخ :

  هذا من العاّم املطلق وليس من العاّم املخّصص , أّما األّول .. ( حّتى يصّلي ركعتين ) السائل :

  هذا امسه حتصيل حاصل وهذا إعادة كالم بدون فائدة أنا أسألك ما الّدليل على قولك الثّاين؟ الشيخ :

  الّدليل على قويل الثّاين أنّه من العاّم املخّصص ؟ السائل :

  أيوه . الشيخ :

  نعم , ورد حديث متّسك به القائلني بذلك وهو حديث املطّلب يف الّطواف ..  السائل :

ا سئل عن اخلضر هل هو حّي أو مّيت ؟ قال من أحالك على غائب فما أنصفك  الشيخ :
ّ
اهللا يرحم البخاري مل

  كّل ساعة حتيلين على غائب , يكفي احلاضر يا أخي , أنت قل ما عندك ما هو الّدليل ؟, وأنت  

( يا بني عبد مناف ال تمنعوا أحدا طاف في البيت في أّي ساعة حديث يا بين ال أذكره متاما ولكن  السائل :

  فقالوا أن هذا يصرف هذا احلديث من ليل أو نهار )

  ّصص احلديث األّول .لو أرحت نفسك منه هذا خي الشيخ :

  احلديث الثاين  ...احلديث األول و  ... السائل :

  ساحمك اهللا الشيخ :

  نعم هذا من العاّم املطلق . السائل :

هذا خيّصص احلديث األّول أنا سؤايل احلديث الثّاين وهو دخول املسجد و ال جيلس حّىت يصّلي ركعتني  الشيخ :

  املخّصص ؟ قلت من العاّم املخّصص أسألك ما هو

( ال صالة بعد صالة العصر حّتى تغرب ما هو املخصص عموم حديث الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم  السائل :

  .. الّشمس وال صالة بعد الصبح )

  .- يضحك الّشيخ رمحه اهللا  -اهللا يهديك نسيت ما قلت آنفا  الشيخ :

  نعم ولكن هو من العاّم املطلق . السائل :

جع القهقرى معليش , لكن أنا ال أحب الّتناقض أّما إذا واحد بدا له أنّه كان خمطئا ورجع البأس يعين تر  الشيخ :

( ال صالة بعد الفجر حّتى تطلع الّشمس وال صالة , إذا نعيد البحث اآلن على أساس أن قوله عليه الّسالم 



راك من وراء احلجب بأّنك أيضا نقول اآلن أنّه من العاّم املطلق لكّين أ بعد العصر حّتى تغرب الّشمس )

ستنكل عّما جلأت إليه أخريا , إذا دخلت املسجد يف صالة الفجر والّصالة قائمة ومل تكن قد صّليت سّنة الفجر 

أتصّلي ّسّنة الفجر بعد الّسالم  ( إذا أقيمت الّصالة فال صالة إّال المكتوبة )فاقتديت حبكم قوله عليه الّسالم 

  من الفريضة ؟

  أصّليها بعد الّسالم من الفريضة . ل :السائ

  ؟ ( ال صالة بعد الفجر )وإيش فعلت بقوله  الشيخ :

  هذا احلديث .. السائل :

  ال قل يل هل بقي على إطالقه يف عمومه الشيخ :

  ( ال صالة بعد الفجر )قلت لك هذا من العاّم املخّصص  السائل :

  رجعت إىل قولك األّول . الشيخ :

( إذا هذا من العاّم املخّصص أّما حديث  ( الصالة بعد الفجر وال صالة بعد العصر )الة .. ال ص السائل :

  دخل أحدكم )

  يا أخي أنت قلت باألّول هذا الكالم مثّ رجعت عنه  الشيخ :

  ( إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حّتى يصّلي ركعتين )ال رجعت عنه يف حديث  السائل :

ذا احلديث األّول هل هو من العاّم املطلق أم من العاّم املخّصص ؟ قلت يف األّول صوابا هذا حبثنا يف ه الشيخ :

ا أوردت عليك 
ّ
هو من العاّم املخّصص فلّما دار احلديث وصل األمر رجعت عنه إىل قولك إنّه عاّم مطلق ّمث مل

  مثال سّنة الفجر القبلّية رجعت إىل قولك األّول .

  هو من العامّ  السائل :

  هذا اّلذي ظننته فيك أّنك ستعود . شيخ :ال

  ( إذا دخل أحدكم المسجد .. )ال من العام املخصص هذا احلديث أّما حديث  السائل :

( ال دعنا يا أخي اهللا يهديك , نبحث املوضوع حديثا حديثا , اآلن أنت مستقر على أن حديث  الشيخ :

  قيد املخصص ؟اخل من العام املطلق ؟ أم امل صالة بعد الفجر .. )

  هذا من العام املخصص بدليل أن صلوات احلاجة تزول يف هذه األوقات . السائل :

ا أسألك عن الدليل يف مسألة أخرى تبخل به علينا  الشيخ :
ّ
اهللا يهديك أنا ما أسألك اآلن عن الدليل لكن مل

  وحينما نسألك جتود به علينا 



  ورد اإلبل "" أوردمها سعد وسعد مشتمل  ما هكذا يا سعد ت

  عام خمّصص ماشي ؟ ( ال صالة بعد الفجر حتى تطلع الّشمس ), اآلن اتفقنا على أن قوله عليه الّسالم  

  ماشي . السائل :

اآلن دخل رجل بعد الفجر وجلس يف املسجد , جيوز له أن جيلس قبل أن يصّلي حتّية املسجد ؟ وقد  الشيخ :

  ؟ يصّلي ركعتين )( فال يجلس حتى جاء يف احلديث الثّاين 

  جيوز أن يصّلي الّتحية قبل أن جيلس . السائل :

إذن إذا اآلن أنت عم حتكي على مذهب الّنووي أعطي بالك جيوز تأيت لك مسالة أخرى , طيب إذا  الشيخ :

  هذا نّص أعّم من الّنّص األّول .

  نعم . السائل :

ا سئ الشيخ :
ّ
لت عن الّنص الثّاين وقلنا لك هل هو عاّم مطلق ؟ أم ال جيلس أعم من الّنص األّول , طيب أنت مل

  عاّم خمّصص ماذا كان جوابك ؟

  سائل آخر : يف األّول أخطأت وقلت أنّه من العام املخصص مثّ عدت إىل القول بأنّه من العام املخّصص .

  احلمد هللا , اآلن أنت وصلت إىل شيء ؟ أو نلخص لك املوضوع ؟ الشيخ :

  أفضل .ال يلخص  السائل :

يلخص , نقول احلديث األّول كما مسعت عام خمّصص مبعىن بعض جزئّياته ارتفعت ألدلّة لسنا اآلن يف  الشيخ :

صددها , وحسبك املثال اّلذي أوردته على الشيخ يف الّسّنة , سّنة الفجر القبلية إذا دخل املسجد فوجد اإلمام 

ا وقع يف عهد الرسول عليه الّسالم وأقّر اّلذي صلى وما يصلي فال يصليها لكن له أن يصليها بعد الفريضة هذ

  , ماشي هذا ؟ ( ال صالة بعد الفجر )أنكر عليه , فكان هذا خمّصصا لقوله صلى اهللا عليه وسّلم 

  سائل آخر : نعم .

( إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يف خمّصصات أخرى كثرية , نعود إىل احلديث الثّاين  الشيخ :

هذا مل يدخله ختصيص إطالقا وحينئذ هنا قاعدة وهذا هو املهم من اجلولة كّلها إذا جاء نّصان   ركعتين )يصلي 

كل منهما عام متعارضان نريد الّتوفيق بينهما , نظرنا فمن كان قد طرأ عليه الّتخصيص ضعف عمومه واآلخر مل 

من داللة ذلك اخلاّص فيتسّلط دائما األقوى يطرأ عليه الّتخصيص بقي على عمومه فهو يف داللته العاّمة أقوى 

( فال يجلس حبديث  ( ال صالة بعد الفجر )على العام , وخباصة إذا كان حبق كما حنن ها هنا , فإذاننخّصص 

  واضح ؟ حتى يصلي ركعتين )



  سائل آخر : نعم .

يف حدود املذهب الّشافعي  واّلذي يؤكد هذا ويتبع أي شبهة مذهبّية , أنا قلت أن الرجل يتكلم اآلن الشيخ :

وجوابه مطابق للمذهب ومطابق للقاعدة الفقهّية لكن قد يأيت رجل حنفي املذهب مثال وجيادل يف هذا , فنحن 

( إذا دخل أحدكم يوم الجمعة واإلمام يخطب فليصّل ركعتين نقّوي ما سبق بيانه آنفا بقوله عليه الّسالم 

( من قال املعروف والّنهي عن املنكر واخلطيب خيطب ال جيوز حلديث , ومعلوم أن األمر ب وليتجّوز فيهما )

هذا حديث معروف فإذا كان الّرسول عليه الّسالم أمر من دخل يوم اجلمعة واألمر  لصاحبه انصت فقد لغى )

ة دّل باملعروف فضال عن صالة الّنافلة , ال جتوز واخلطيب خيطب , وإذا أمر الّرسول عليه الّسالم بصالة الّتحيّ 

على أّن صالة التحية مستثناة من أدائها يف وقت الكراهة ألّن وقت خطبة اخلطيب وقت كراهة للّصالة ال جيوز 

  أن يصّلي إالّ حتية املسجد , فهذا يؤكد عموم احلديث الثّاين اّلذي ذكرته آنفا , واضح ؟

  وبعد العصر ؟ السائل :

  . ...وال ما يف وقت ال فرق كّله ماشي كّله وقت , قبل الز  الشيخ :


